PROGRAMACIÓ DE CENTRE

Matèria: Llengua catalana i literatura
Departament: Romàniques
OBJECTIUS

Nivell: Primer de Batxillerat
Observacions:

Trimestre: Anual

1.Valorar les llengües com a mitjans per comunicar i per a la cohesió social, com a eines d'aprenentatge, i com a instruments d'accés a l'oci i al
plaer estètic.
2. Llegir, analitzar, explicar, apreciar i valorar de manera crítica els textos literaris, per tal d'entendre'ls i d'interpretar-los d'acord amb els
diferents contextos històrics i socials.
3. Potenciar la capacitat d'imaginació i d'abstracció, per descobrir la literatura com a via de representació i interpretació del món i de la vida,
cosa que comporta un enriquiment personal directament relacionat amb la capacitat per gaudir del plaer estètic.
4. Expressar oralment, per escrit i amb l'ús d'altres mitjans complementaris, la reflexió que genera la lectura i l'anàlisi de textos literaris.
5. Participar de manera activa, reflexiva i crítica en interaccions comunicatives de diferent forma, necessàries per a la realització de les tasques,
la construcció de coneixements o la participació en la vida social.
6. Comprendre discursos orals, escrits i audiovisuals propis dels diferents contextos de la vida social i cultural, i especialment dels àmbits
acadèmics i dels mitjans de comunicació.
7. Emprar correctament la llengua i el llenguatge audiovisual en diferents situacions i amb diferents finalitats, especialment en l'àmbit acadèmic.
Prendre consciència de la pròpia manera d'expressar-se per millorar l'eficàcia comunicativa.
8. Fer del coneixement gramatical una eina eficaç per aprofundir en la comprensió, anàlisi i comentari de textos i, en general, en la millora de
l'ús de la llengua.
9. Obtenir, interpretar i valorar informacions de diversos tipus i opinions diferents, emprant amb autonomia i esperit crític les tecnologies de la
informació i la comunicació.
10. Conèixer i valorar la riquesa de la realitat plurilingüe i pluricultural del món actual i més concretament de Catalunya i d'Espanya. Conèixer
les característiques generals dels períodes de la literatura en llengua catalana i castellana, així com els autors i les obres rellevants.
11. Analitzar els diferents usos socials de les llengües i evitar els estereotips lingüístics que comporten judicis de valor i prejudicis.
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CONTINGUTS
Dimensió estètica i literària
Comprensió de discursos literaris
• Lectura, anàlisi i comprensió crítica de textos literaris, per tal d'interpretar l'expressió de diferents contextos històrics i socials, i a fi que
ajudin a l'enriquiment personal i a la descoberta del plaer estètic.
• Lectura en veu alta i comentari d'obres breus i de fragments representatius de les diferents èpoques, gèneres i moviments, de manera que
es reconeguin les formes literàries característiques, es prengui consciència de certs temes i de l'evolució de la manera de tractar-los.
• Comentari interpretatiu de textos literaris rellevants de la nostra història, tot relacionant-los amb els corrents estètics i literaris en els
quals s'inscriuen i per fer la comparació amb altres obres de la literatura universal.
• Consolidació de l'autonomia lectora i valoració de la literatura per al coneixement d'altres mons, temps i cultures.
• Utilització autònoma de la biblioteca del centre, de les de l'entorn i també de biblioteques virtuals.
• Comprensió, anàlisi i caracterització dels recursos propis del món de la ficció (especialment de la literària) en la societat actual.
Producció de discursos orals, escrits i audiovisuals
• Elaboració d'un discurs crític argumentat a partir de la lectura dels textos literaris, amb adequació, coherència, cohesió i correcció
lingüística.
• Elaboració de textos amb voluntat literària a partir de l'anàlisi i la imitació tècnica de models dels escriptors i escriptores que han estat
objecte d'anàlisi.
• Planificació de l'estructura del discurs en relació amb els gèneres tradicionals: prosa, poesia i teatre.
• Composició escrita i audiovisual de breus seqüències de teatre, cançó, guió cinematogràfic, còmic, publicitat, etc., amb especial atenció
al llenguatge literari.
Coneixement dels textos clàssics de la literatura
• Coneixement de la tradició literària (oral i escrita) a partir del contacte directe amb el text i amb l'ajut complementari d'altres mitjans.
• Identificació de la simbologia, dels estereotips i dels tòpics de l'imaginari col·lectiu en textos literaris, i amb l'ajut de recursos
audiovisuals (cançons, pel·lícules, etc.).
• Identificació i contextualització de manifestacions literàries diverses en l'estructura dels diferents gèneres literaris, tal com apareixen en
els contextos històrics i culturals: narratius, poètics, teatrals o d'altres.
• Reconeixement de les convencions, interpretacions i adaptacions d'obres representatives de la nostra història literària en el teatre, el
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•
•
•

cinema i en altres manifestacions estètiques.
Identificació de les formes retòriques que constitueixen els recursos més habituals del llenguatge literari.
Reflexió sobre els grans temes de la literatura, relacionant-los amb obres de gèneres diversos i focalitzant-ho, bàsicament, en autors i
autores contemporanis.
Coneixement de les convencions, interpretacions i adaptacions d'obres representatives de la història literària en el teatre, el cinema i en
altres manifestacions estètiques.

Literatura catalana
• Les formes i els temes narratius al llarg de la història: de la prosa de Ramon Llull a la novel·la cavalleresca: Tirant lo Blanc i Curial e
Güelfa. Literatura popular: les rondalles. El desenvolupament de la novel·la realista i naturalista: Narcís Oller. Els nous models narratius
en el segle XX: narrativa modernista (Caterina Albert .Víctor Català., Prudenci Bertrana, Joaquim Ruyra), narrativa de postguerra i
contemporània (Llorenç Villalonga, Mercè Rodoreda, Pere Calders, Manuel de Pedrolo).
• Poesia: formes i temes. De la poesia trobadoresca a la poesia del segle XV: Ausiàs March. La poesia popular: el cançoner. La
Renaixença: poesia romàntica (Jacint Verdaguer). La poesia del segle XX: la poesia modernista (Joan Maragall, l'Escola mallorquina), la
poesia noucentista (Josep Carner), la poesia avantguardista (Joan Salvat-Papasseit), la poesia de tradició simbolista (Carles Riba, J.V.
Foix), la poesia de postguerra (Salvador Espriu, Pere Quart), la poesia contemporània (Miquel Martí i Pol, Gabriel Ferrater).
• Teatre: formes i temes. Dels orígens del teatre al teatre del segle XIX: la Renaixença (Àngel Guimerà). El teatre del segle XX: teatre
modernista (Santiago Rusiñol, Joan Puig i Ferreter), el teatre de Josep M. de Sagarra, teatre de postguerra (Joan Oliver), teatre
contemporani (Joan Brossa).
• L'assaig i el memorialisme al llarg del segle XX (Josep Pla i Joan Fuster).
Dimensió de recerca i tractament de la informació
• Ideació, planificació i execució individual o en grup de projectes de recerca en literatura, en la realització dels quals calgui la captació,
selecció processament i interpretació de dades i la comunicació oral, escrita i/o audiovisual dels resultats.
• Identificació i localització de la informació contrastant-ne el rigor i la credibilitat.
• Elaboració de continguts interpretant la vinculació entre informació diversa i ampliant el coneixement.
• Elaboració del producte final amb la forma i el contingut adients.
• Comunicació pertinent del producte final i de les conclusions, a partir del coneixement dels canals de difusió.
• Ús de les eines TIC per a l'elaboració i la comunicació del coneixement.
• Consciència de la dimensió ètica del maneig i ús de la informació (conèixer la manera adequada de respectar els drets d'autoria, de citar

3

PROGRAMACIÓ DE CENTRE

adequadament les fonts consultades seguint alguna norma acceptada, d'ús ètic de la informació obtinguda).
COMPETÈNCIES BÀSIQUES
L'àmbit de llengües contribueix de manera directa al desenvolupament de les competències generals comunicativa, de recerca i tractament de la
informació. Així mateix, contribueix també en el desenvolupament de les competències digital, personal i interpersonal i en el coneixement i
interacció amb el món, ja que en l'àmbit de llengües cal considerar l'ús de les tecnologies, eina imprescindible en qualsevol dels camps d'estudi,
professionals o del treball; el paper que té la dimensió plurilingüe i intercultural en el desenvolupament de la competència personal i
interpersonal, i el paper de la dimensió estètica i literària com a constructora de representacions de la realitat: la metàfora i la creativitat són
eines necessàries, en general, per poder interpretar adequadament el món i actuar raonadament.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
1. Llegir, analitzar, comprendre, interpretar i comentar els aspectes contextuals, referencials i vivencials d'obres escrites o audiovisuals de
reconeguda vàlua literària o estètica, en la mesura que estableixen una clara relació entre la ficció, l'artificiositat i la realitat humana i com a
expressió del context històric i social al qual pertanyen.
2. Identificar els diversos gèneres literaris i les seves característiques, i també els grans temes de la literatura, les icones de l'imaginari col·lectiu
i els recursos literaris en les obres de la literatura, tant dins la nostra cultura com en altres manifestacions culturals universals.
3. Elaborar textos escrits amb finalitat estètica, a partir de l'anàlisi, imitació o inspiració en models dels escriptors i escriptores que han estat
objecte d'anàlisi, aportant elements de la pròpia creativitat i de la visió personal i col·lectiva de la realitat, utilitzant els gèneres que són
pertinents en cada creació i planificant el discurs adaptant-lo a les característiques.
4. Conversar de manera raonada usant les estratègies necessàries per superar col·laborativament les dificultats que poden sorgir en les situacions
comunicatives pròpies de les tasques acadèmiques, fent ús dels elements verbals i no verbals adequats a cada situació.
5. Realitzar treballs sobre temes literaris, tenint en compte els components d'un treball acadèmic i tenint cura de la comunicació dels resultats,
nous coneixements o el producte final de forma oral, escrita o audiovisual de manera que respecti la formalitat pròpia d'aquests treballs.
6. Planificar la captació i selecció de ls informació amb les valoracions crítiques de les fonts emprades; elaborar i organitzar la informació
obtinguda per tal que sigui susceptible d'anàlisi i discussió, i afavoreixi la construcció de nous coneixements.
7. Llegir significativament durant el curs les obres programades de les literatures catalana i castellana, tot valorant la capacitat de comprensió i

4

PROGRAMACIÓ DE CENTRE

d'interpretació, així com l'enriquiment personal aportat.
8. Cooperar amb els companys i companyes en la realització de tasques d'aprenentatge, tot demostrant capacitat d'organitzar-se,
responsabilitzarse, compartir la informació i avaluar el funcionament de l'equip de treball.
9. Aplicar sistemàticament els coneixements metacognitius, lingüístics, sociolingüístics, pragmàtics, discursius (adequació, coherència i
cohesió) i de correcció en l'elaboració de textos orals, escrits i audiovisuals propis, de manera que es promogui l'assoliment de l'autonomia i el
rigor en la correcció i autoavaluació de les pròpies competències comunicatives.
INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ
1. Sempre que sigui possible hi haurà una prova parcial i un altra trimestral. Si la nota és superior a un 4 en alguna d’aquestes proves, el
contingut s’eliminarà en una possible recuperació.
2. Tant en els exàmens com en els treballs, tota errada a la expressió escrita restarà 0’1 de la nota, sense límit de baixada. Seguint sempre els
criteris marcats per les PAU.
3. L’arrodoniment de la nota es farà a l’alça a partir de les sis dècimes i a la baixa si no s’hi arriba.
4. La nota del trimestre resulta d’aplicar els següents percentatges: 80% conceptes + 20% producció de textos orals i/o escrits i participació a
l’aula.
5. La nota mínima per superar el llibre de lectura obligatòria és de 4 sense baixada ortogràfica. En cas que no s’aprovi la nota que apareixerà al
butlletí serà 1, fins que es recuperi aquest apartat.
6. Mitjançant els exàmens de millora a final de curs, l’alumne/a pot superar la nota obtinguda a l’avaluació contínua amb un màxim de 2
punts.
7- Per superar el curs la nota es farà amb la mitjana real dels tres trimestres, sempre que almenys dos estiguin aprovats i que el suspès no sigui el
tercer trimestre.
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